
Ordinær Generealforsamling i Grundejerforeningen Tunehaverne 2, Torsdag 3 marts 2016 

Referat 

Lasse (72) bød velkommen til de 5 fremmødte medlemmer og indledte generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent 

Claus Nielsen (58) blev valgt som dirigent. 

Claus konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig 

2. Valg af referent 

Maja Gravad(70) blev valgt som referent 

3. Bestyrelsens beretning 

På vegne af formanden fremlagde Tim Milgart (78) bestyrelsens beretning. 

Beretningen blev vedtaget 

4. Regnskab 

Lasse Poder (60) fremlagde regnskabet som blev godkendt 

5. Forslag fra Bestyrelsen 

Der var ingen forslag 

6. Forslag fra medlemmerne 

a) Ole Elmquist (54) fremlagde forslaget om indkøb af en kantskærer til brug ved arbejdssøndage, 

Ole påpegede bla. at fortorvet langs med den asfalterede vej er en hård opgave på 

arbejdssøndagene.  

Under diskussionen af forslaget blev der talt om vedligehold af fælles udstyr og muligheden for 

at leje udstyr i stedet for at eje det.  

Forslaget blev vedtaget med 9 stemmer for og 1 blank 

Eller 18 for og 2 blanke, (idet hver husstand har to stemmer) 

b) Lasse (60) trak sit forslag om indkøb af et legehus (til erstatning for det som står på vej 1) 

tilbage, da godkendelsen af legehuset er trukket tilbage fra producenten. 

Ændringsforslag:  

Det foreslås at indkøbe tagplader til reparation af legehuset, hvis prisen ikke overstiger det 

oprindelige forslag. 

Forslaget blev vedtaget med 9 stemmer for og 1 imod 

eller 18 for og 2 imod 

7. Budget 

Lasse fremlagde budget for 2016 

Bestyrelsen havde på forhånd udsendt to budget forslag. Og det var budgettet med forslag fra 

medlemmerne som blev gennemgået. 

Ingen af budgetterne blev vedtaget i deres indsendte form, da det fra kommunens side er besluttet 

ikke at godkende det valgte legehus. Men det blev forslået at hvis et tag til det nuværende legehus 

kunne købes for under 4000,- ville dette blive accepteret.  

Forslaget om indkøb af græskantskærer, blev også ændret, da medsendte foto var af en benzin 

klipper.  Der var dog enighed om indkøb af en EL- græskantskærer til ca. 1000Kr. 

8. Valg til Bestyrelsen 

Formand Torben Lindegard (94) ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen takker Torben for hans tid som 

formand. 

Bestyrelsen forslog at vælge Jørgen Svendstrup (64) som formand. Jørgen kunne dog ikke være til 

stedet på generalforsamlingen.  



Der var ikke andre forslag til formand og Jørgen blev valgt. 

Bestyrelses medlem Casper Aarø Mortensen (72) var på valg, der var ikke andre som ønskede at 

opstille og Casper blev genvalgt til bestyrelsen. 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

Suppleanter er på valg hver år  

Lis Løwert (74) og Pia Baun (56) blev genvalgt. 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

1. revisor Henrik Dyrvig (82) blev genvalgt  

2. revisor Peter Rasmussen (88) blev genvalgt 

Revisorsuppleant  Per Gregersen (86) blev genvalgt 

11. Eventuelt 

a. Klipning af hække på fælles arealerne: 

Mange steder når hækkene at blive temmelig høje inden Eisbo klipper dem, det er fordi 

man først bør klippe dem når de er afblomstret, der var dog stemning for at bede om at 

klipning bliver udført tidligere, så man kan se over dem og dermed se legende børn på 

vejen. 

b. Ejerforhold af den asfalterede vej  

Der er noget usikkerhed omkring hvem der er ansvarlig for vedligehold og snerydning. 

Bestyrelsen vil arbejde med en afklaring i løbet af året 

c. Parkering langs den asfalterede vej, især om morgenen. 

Vi beder Eisbo om at lægge sten langs kantstenen mellem vej 1 og vej 2 og flytte de 

eksisterende sten længere ud så man ikke kan køre græsset op. Hvis det giver problemer 

med græsslåningen, slår vi selv græsset rundt om stenene på arbejdssøndage. 

d. Vores fællesarealer 

-Vi skal være bedre til at passe på vores fællesarealer, husk at parkering på fællesarealerne 

kun skal ske i de afmærkede båse. (det bemærkes at de ”forlængede indkørsler” til nogle af 

parcellerne også er fælles arealer) 

-Pas på græskanterne når der parkeres, det ser ikke så kønt ud med mudder i stedet for 

græs. 

-Det blev påtalt at der køres for stærkt på vejene, 1 gear burde være rigeligt. Menneskeliv 

er trods alt mere værd end at komme 1 par sekunder hurtigere frem. 

e. SF sten på vej 2 er igen kørt op, og der skal kigges på dette. Evt kan Eisbo gi et tilbud. 

f. Sidste stykke af stamvejen (ved skoven) er utrolig hullet. Hvem skal betale for ny asfalt. 

g. En mindre pyt ved brandhanen på fortovet (ved nr 52) på stamvejen, skal undersøges om det 

er kommunen eller os der skal rette dette. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

 


